Gebruiksvoorwaarden webportaal
Het domein redforts.com is eigendom van Redforts Software, SL, gevestigd in Calle de Morata 9, 28370
Chinchón (Madrid), voorzien van fiscaal nummer ES-B85946390 en geregistreerd in het Handelsregister
van Madrid (Registro Mercantil de Madrid) in volume 27754, vel 9, inschrijving 1 met nummer M-500133.
(hierna REDFORTS).

1 - Definities
REDFORTS: Een dienstverlenend bedrijf, dat zich richt op het leveren van telematica-,
software- en
storage-diensten, dat voldoet aan alle wettelijke vereisten voor de uitvoering van de activiteiten waarop dit
contract van toepassing is.
GEBRUIKER: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de paginas van redforts.com bezoekt.
PORTAL: alle redforts.com domein webpagina's.

2 - Verplichtingen van de GEBRUIKER
A - De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor de informatie die hij op het PORTAL invoert. De GEBRUIKER
is als enige verantwoordelijk voor mogelijke aanspraken van derden ten aanzien van alle juridische acties
die gegevensopslag en de legitimiteit van het verkrijgen van deze gegevens zou kunnen veroorzaken en
stelt hierbij REDFORTS vrij van enige aansprakelijkheid.
B - De GEBRUIKER zal de configuratie, de structuur en de bestanden van de servers van REDFORTS niet
inzien, wijzigen of zichtbaar maken.
C - De gebruiker die het PORTAL bezoekt, zal zich houden aan de wet, de goede zeden, de goede
gewoontes en de openbare orde en zal zich geen toegang verschaffen tot het PORTAL voor redenen die in
strijd zijn met de door REDFORTS beoogde doeleinden en/of die de rechten en vrijheden van anderen
schade kunnen toebrengen of de werking van het PORTAL kunnen verslechteren, vertragen of overbelasten
ten nadele van de REDFORTS, andere gebruikers of derden. De GEBRUIKER zal de inhoud van het
PORTAL niet kopiëren, distribueren, verspreiden, verwerken, wijzigen of manipuleren.

3 - Privacy en gegevensbescherming
A - Alle informatie die door de GEBRUIKER en REDFORTS via het PORTAL worden doorgegeven is
vertrouwelijk.
B - De gegevens van de GEBRUIKER zijn de persoonlijke gegevens die door de GEBRUIKER worden
verstrekt wanneer hij informatie vraagt. De gegevens worden behandeld volgens het privacybeleid van
REDFORTS die de GEBRUIKER dient te aanvaarden bij informatieaanvraag.

4 - Beperking van aansprakelijkheid
A - REDFORTS is niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele defecten, storingen, schade of verlies
van gegevens of software op computers of systemen van de GEBRUIKER, als gevolg van directe of
indirecte toegang of poging tot toegang tot de PORTAL.
B – REDFORTS, en alle tot zijn organisatie behorende personen, zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid
die toe te schrijven is aan de GEBRUIKER voor het niet naleven van de wet.
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